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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Factor.bg 
 
√ Работодатели негодуват: Превръщат ни в пъдари на НЕК 
Васил Велев посочи като най-сериозен проблем лошото управление на компанията  
„Наистина е скандално това, което става”, заяви в ефира на Нова ТВ Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Повод за острия му коментар бе бъдещия търг за продажбата на електрическа 
енергия, който стана причина за ново напрежение между работодателските организации и Националната електрическа 
компания (НЕК).  
„В петък беше обявен този търг при условия - 98 мегавата от 1 юли до 30 септември с отклонения - минус 100% до плюс 
400. Това означава, че продавачът един ден преди реалната продажба ще казва дали ще продаде за този час нула или 490, 
или 300, или 200. През нощта ако продаде тези 490, когато на никой не му трябва, а през деня - нула, до какво може да 
доведе това? В един такъв търг може да участва само лице, което има генерации на мощности, които участват в 
балансиране и регулиране, и собствена консумация, и собствени дружества”, разясни Велев. 
При това търгът беше направен неделим, т.е. само едно лице може да купи цялото количество. Това едно лице може да 
продава след това тази енергия както реши, при каквито условия реши, т.е. може да манипулира пазара, обясни още 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. 
В резултат на острата реакция, която имаше бизнеса, този търг беше канселиран и са обявени два нови - за 75 мегавата и 
25 мегавата, като те вече са делими. Минималното количество е по 25, т.е. могат трима да купят по 25. Този, който е за 25, 
е делим на 5, т.е. могат петима да купят по пет. Другите условия са същите - минус 100% до плюс 400. За такива големи 
количества това е ненормална практика и няма кой да купи такава енергия, ако няма предварително договорка как точно 
ще става ден за ден. Бързо направихме анкета сред търговците на енергия, никой не би участвал в такъв търг, защото може 
да му продадат през нощта цялото количество и нула през деня, когато му трябва. Продавачът решава как да постъпи, 
обясни Велев. 
„Причините са недоброто управление на НЕК, което всички работодателски организации заявихме преди време. Много се 
повтарят нещата и ние се превръщаме в пъдари, които да следят. Има такива подобни действия, за които беше предишният 
скандал с рязкото намаляване на продаваните количества и оттам вдигане на цената на пазара. Работодателите предлагат, 
за да се постигне един добре работещ пазар, тази  енергия да се продава на пазара ден напред. Пазарът ден напред е този, 
който дава референтната цена и за Европейската комисия (ЕК), и за нашето законодателство за ел. енергията”, обясни 
Васил Велев. 
Според него, ако не може да се манипулира, не може да има и уговорки между продавачи и купувачи, защото пазарът ден 
напред не позволява това да се случи. „Формално всичко е спазено. Законът не казва как точно трябва да се продава на 
борсата. Има указания от ЕК по дело, щяхме да бъдем наказани със сериозни глоби за липса на конкуренция и пазар на 
електроенергия. Има минимални количества, които трябва да се продават на борсата на пазара ден напред. Тези 
минимални количества се спазват, формално няма нарушения”, обясни председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
„Голямо количество от този разбит пакет има риск да бъде пак купено от едно лице и да стане същото, което подозираме 
- манипулиране на пазара, защото енергията ще се купи от няколко формално несвързани, но всъщност свързани лица. 
Това, което пазарът говори, е лице с инициали Х.К”, каза Велев. Попитан дали става въпрос за Христо Ковачки, Велев заяви: 
„На българския пазар колегите, които търгуват с енергия, не намират друг, който би могъл да се яви като купувач на такова 
количество при тези условия”. 
„Пазарът трябва да се либерализира час по-скоро, да има повече независими играчи на него. Тази временна мярка, която 
беше въведена, видяхте до какво доведе. Ние настоявахме от 1 юли да се продава на борсата от ВЕИ-ата тази енергия, но 
се прие преходен период до 30 септември НЕК да продава тази енергия на малките възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ) и веднага последва такава възможност за манипулиране на пазара”, заяви Велев. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ НСТС ще дискутира предложението за намаляване на ДДС за храните и лекарствата 
Дебат ще има и по предложените законови промени за отпадане на списъка с предприятия, забранени за 
приватизация 
Бизнес, синдикати и държава ще дискутират днес предложените от правителството законови промени, с които отпада 
списъкът с предприятия, забранени за приватизация. 
Министърът на икономиката Емил Караниколов поиска да чуе становищата в Тристранния съвет по законопроекта, но пред 
депутатите в Ресорната парламентарна комисия обяви, че се отказва от намерението Агенцията за приватизация и тази за 
инвестициите да се слеят в нова мегаструктура за контрол на държавните дружества. 
Караниколов увери, че предвиденото отпадане на забранителния списък с предприятия за приватизация няма да отвори 
вратата за разпродажба на ключови държавни активи, за което се опасяват от КНСБ и каза, че с предлаганите текстове се 
забранява приватизацията на всички държавни дружества без изричното разрешение на НС: 
„Целта е да се забрани приватизацията, тъй като се създава и едно неразбиране и напрежение. Аз съм готов да се откажа 
от тази моя идея“. 
Тристранният съвет ще разгледа и предложения законопроект на БСП за намаляване на ДДС-то на брашното и изделията 
от брашно, мляко, яйца и сирене от 20% на 5% и на лекарствата на 9%. 
 
√ НС ще разгледа промени в Закона за съсловните организации на фармацевтите 
Работната седмица на депутатите ще започне днес с първо четене на промените в Закона за съсловните организации на 
фармацевтите. За петък е определен парламентарният дебат преди окончателното гласуване за намаляване на партийните 
субсидии от 11 лева на 1 лев за действителен глас. 
Вчера парламентарната група на БСП проведе консултации, на които се явиха единствено от ДПС. ГЕРБ и „Обединени 
патриоти“ не приеха поканата. 
Според Драгомир Стойнев нежеланието на ГЕРБ и патриотите показва, че те нямат лична воля: 
„За ГЕРБ премахването на субсидията не е проблем. Те отдавна са на хранилка на обществените фалити. Огромният 
финансов, административен ресурс, контролът над европейските средства, последвани от медийния комфорт и влияние в 
корпоративните среди им позволява непрекъснато възпроизвеждане във властта“. 
Стойнев изрази опасение: 
„Защото, като че ли се прокрадва идеята - дайте да смачкаме опозицията за местните избори, ако може да ги ликвидираме, 
а след това към края на годината отново да върнем дебата, отново да върнем субсидията, защото видяхме, че сгрешихме“. 
Йордан Цонев от ДПС заяви, че партията ще поддържа позицията си за обществено финансиране. 
„Да отпаднат ограниченията за финансиране от юридически лица, както и таванът за финансиране от физически лица при 
прозрачност, при отчетност и при строг контрол“, каза той. 
 
√ Министерският съвет ще приеме промени в състава на Надзорния съвет на НОИ 
Промени в състава на Надзорния съвет на НОИ ще приеме днес Министерският съвет. Причината е един от 
представителите на държавата, този на НАП, е пожелал да се оттегли. 
На редовното си заседание днес правителството ще освободи и един от двамата заместник-председатели на Държавната 
агенция "Електронно управление". 
Очаква се да бъдат одобрени и промени в Закона за железопътния транспорт, както и в правилника към Закона за 
отбраната и въоръжените сили, както и в този за издаване на лични документи. 
 
√ ЕК препоръча на България да създаде стратегия за разнообразяване на газовите доставки  
Европейската комисия препоръчва на България да създаде надеждна стратегия за разнообразяване на доставките на газ. 
В тази връзка страната ни трябва да предвиди и необходимите инфраструктурни проекти. 
Това се съдържа в огласените днес препоръки на Еврокомисията към страните членки. 
Препоръките са направени след оценка на представения от всяка държава проект на интегриран план в областта на 
енергетиката и климата. 
Брюксел препоръчва също така София да представи подробни сведения за стратегията за дългосрочните доставки на 
ядрени материали и гориво, най-вече с оглед на предвиденото увеличаване на ядрените електроенергийни мощности на 
страната. 
България също така трябва да постигне дял на възобновяемата енергия от най-малко 27 на сто до 2030-та година, както и 
допълнителни икономии на енергия. 
Страната ни трябва да набележи и мерки за развитие на конкурентни пазари на едро и дребно, като това да стане  чрез 
насърчаване на конкуренцията в страната, включително чрез преминаване към изцяло пазарни цени, а и чрез премахване 
на препятствията пред трансграничната търговия. 
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√ Зеленски: Транзитът на руски газ е гаранция за енергийната безопасност на Украйна 
Позициите на Украйна и Германия по въпроса за „Северен поток 2“ са противоположни, но Киев е благодарен на Берлин 
за готовността да обсъжда тази тема.  
Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с канцлера на Германия Ангела 
Меркел, цитиран от ТАСС. 
Зеленски определи запазването на транзита на руски природен газ през украинската територия като гаранция за 
енергийната безопасност на Украйна и Европа. Той изрази увереност, че тристранните преговори, чиято цел е да бъде 
подписан договор за транзит на газ, ще бъдат успешни и „никой няма да извива ръцете“ на Украйна. 
 
√ Марио Драги: Европейската централна банка е фокусирана върху ценовата стабилност 
Шефът на Европейската централна банка Марио Драги заяви, че базираната във Франкфурт институция е фокусирана върху 
ценовата стабилност и отхвърли обвиненията на Доналд Тръмп. По-рано американският президент написа в Туитър, че 
европейците и китайците се възползват от нечестни търговски предимства срещу САЩ. 
Тръмп визираше стимулите на Европейската централна банка, които според него са довели до спад на курса на еврото 
спрямо долара.  
Часове преди това Марио Драги обяви, че понижаването на лихвите си остава в инструментариума на Европейската 
централна банка. Драги отрече да цели обезценяване на европейската валута. 
 
√ Тръмп официално откри кампанията си за втори президентски мандат 
Американският президент Доналд Тръмп откри официално кампанията си за втори мандат на президентските избори през 
2020 година с обещанието да запази Америка велика, съобщиха световните агенции. 
В реч пред свои привърженици в Орландо, щата Флорида, Тръмп акцентира и на състоянието на американската икономика, 
което нарече „може би най-доброто в историята на страната“. 
Тръмп използва случая, за да критикува демократите, които обвини, че искат да „разкъсат страната“. 
Предварителни проучвания поставят държавния глава зад някои от потенциалните съперници от Демократическата 
партия. 
На сцената Тръмп излезе със съпругата си Мелания, която заяви, че е „развълнувана“ да бъде първа дама още 6 години. 
На събитието говориха и високопоставени лица от Белия дом, сред които вицепрезидентът Майк Пенс и оттеглящата се от 
поста говорителка на администрацията Сара Сандърс. 
„Днес съм застанал пред вас, за да дам официален старт на кампанията си за втори мандат като президент на САЩ. 
Обещавам, че няма да ви разочаровам“, заяви Тръмп пред привържениците си. 
Флорида е ключов за президентския вот щат, в който на предишните избори Тръмп спечели с малка преднина. 
В около 80-минутната си реч Тръмп повтори ключови теми от предишната си победна кампания. 
Той обеща да продължи да се бори с нелегалната имиграция и нарече противниците си „ляворадикална тълпа“, която иска 
социализъм в САЩ. 
 
В. Капитал 
 
√  България се завръща на пазара на дълг с емисии ДЦК за 400 млн. лв. 
Министерството на финансите изненадващо обяви два аукциона за дългосрочни облигации след година и половина 
пауза 
След година и половина отсъствие Министерството на финансите отново се завръща на пазара на дълг. В сряда БНБ ще 
проведе аукциони за две емисии дългосрочни облигации (ДЦК) с матуритет съответно 10.5 и 20 години. Всяка ще е с 
номинал по 200 млн. лв., а лихвените проценти по тях са 0.5 и 1.5, става ясно от съобщение на централната банка. 
Защо сега? 
Решението е изненадващо по няколко причини – първо, България реално излезе от вътрешния дългов пазар почти година 
и половина. Последният проведен аукцион беше през януари миналата година и той беше за 25-годишни ДЦК, но тогава 
всички поръчки бяха отхвърлени заради поискана висока доходност от пазарните участници. Липсата на нови емисии се 
обяснява с големите излишъци в бюджета, което пък дава коз на правителството да си позволи да отхвърля поръчки с 
висока доходност. Но пък и повдига въпроса защо има нужда от нов дълг в момента при такова голямо преизпълнение на 
бюджета. 
Второ, решението идва, без да е обявено в емисионния календар за месеца. Такъв не е обявяван от януари 2018 г. 
Традиционно в своята годишна емисионна политика правителството залага определен таван на емисии, но това не 
означава, че такива ще бъдат пласирани. Освен това обичайно обявленията за предстоящ аукцион се публикуваха от БНБ 
седмица по-рано, докато сега поканата е от понеделник следобед за сряда. Донякъде изненадващ е и фактът, че на 
вътрешния пазар рядко се е случвало да се емитират две емисии в един ден, и то в толкова големи обеми, още повече да 
се прави в слабия летен сезон. Последно такова струпване имаше през 2014 г., когато имаше дефицит и трябваше да се 
оказва подкрепа на Фонда за гарантиране на влоговете след фалита на КТБ. От Министерството на финансите засега 
отказаха коментар за целта на емисиите. 
"Аукционите определено са изненада с оглед на липсата на такива от 2017 г. насам, като таймингът и причините могат да 
се търсят единствено в изключително благоприятните лихвени условия на международните дългови пазари в момента и 
огромната ликвидност на местните банки и инвеститори и нуждата тя да бъде пласирана някъде (алтернативата е -0.60% – 
лихвата, която БНБ плаща за свръхрезервите на банките – бел. ред.). Липсата на дългосрочен референтен лихвен процент 
по критериите за конвергентност през последната година и половина с оглед кандидатурата на страната за ERM2 също 
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може да бъде логична причина. Огромният фискален резерв и отличното изпълнение на бюджета към момента обаче не 
предполагаха, че МФ ще прибегне до нови емисии през 2019 г.", коментира пред "Капитал" Мартин Търпанов, ръководител 
на отдел "Дългови инструменти" в "Делтасток". 
Изгодни условия 
Лихвата по новите облигации за 10.5 години е значително по-ниска от тези, които бяха емитирани за последно преди две 
години – тогава купонът беше 1.95%, а сега е 0.5%. По отношение на 20-годишните няма аналогична база за сравнение на 
вътрешния пазар, но 25-годишните, които държавата предложи през януари 2018 г. бяха с лихва 2%. Книжа с 20-годишен 
матуритет има по външния дълг, но те са емитирани през 2015 г. и реално срочността им вече е по-кратка. Обявеният 
годишен лихвен процент обаче е само индикативен показател, като реалната доходност по книжата ще се определи в 
зависимост от търсенето на аукциона. 
"Условията изглеждат справедливи и пазарни с оглед на нивата по външната еврооблигационна крива по българския дълг 
и нивата, на които емитират държави със сходен на нашия рисков и кредитен профил. За съжаление не можем да вземем 
като референтни някакви нива по вътрешния пазар, тъй като той реално е много нисколиквиден, след като 2 години не 
бяха емитирани книжа", коментира още Търпанов. Той очаква интересът към аукционите да е солиден, тъй като местните 
банки и институционални инвеститори отдавна се оплакват, че няма емисии на местния пазар и тези аукциони би трябвало 
да са добра причина да реализират неинвестирана ликвидност. "Очаквам банките и пенсионните фондове да са по-активни 
на аукциона за 10.5- годишните ДЦК, а застрахователните компании - на по-дългия матуритет", каза още той. 
България може да си позволи да поеме нов дълг, тъй като има едно от най-ниските съотношения спрямо БВП – 19.7% към 
края на април. Това е едно от най-ниските нива в ЕС, но с новите емисии темпът, с който намалява, ще се забави. Общо 
размерът на държавния дълг е 11.6 млрд. евро, като от него 2.53 млрд. са вътрешен, а 9.08 млрд. евро външен. Около 3.9 
млрд. евро от външния – емитирани на глобалните пазари облигации, обаче реално също се държи от местни банки, 
пенсионни фондове и застрахователи. Намалението на държавния дълг за първите 4 месеца на 2019 г. е с около 600 млн. 
евро, като се дължи почти изцяло на падежиране на емисии и изплащане на заеми на вътрешния пазар. 
 
Economic.bg 
 
√ Отпускането на европари се опростява радикално 
Програмата InvestEU надгражда всички досегашни проекти за грантове и прегръща националните банки за развитие 
за партньори  
Европейските средства ще бъдат инвестирани в българските компании и в дружества от други страни членки по съвсем 
нов начин от следващия програмен период. Той бе обсъден на международния форум в София в чест на 20-тата годишнина 
на Българската банка за развитие (ББР), който събра представители на правителството, както и мениджъри на български, 
европейски и световни финансови институции, предаде репортер на Economic.bg. 
Форумът бе открит от министъра на икономиката Емил Караниколов, който от 2017 г. е принципал на ББР. Той подчерта, 
че от основаването си през 1999 г. до днес банката се развива постоянно, поддържа най-високите нива на капиталова 
адекватност в банковата система и днес е надежден гарант за стабилността на финансовата сфера в България. Караниколов 
подчерта, че през 2018 г. ББР е постигнала най-добрите си финансови резултати от основаването си насам. Той отбеляза, 
че през миналата година са били предоставени нови кредити за бизнеса в размер на почти 400 млн. лева – 3 пъти повече 
спрямо 2017 г. 
Председателят на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев заяви, че основаният 
миналата година международен форум на банката ще се превръща във все по-значима платформа за диалог както на 
Балканите, така и за ЕС като цяло. Той подчерта, че предстоящата 2020 г. е от ключово значение за Блока, тъй като предстои 
да се определи окончателно финансовата рамка за следващия многогодишен програмен период 2021-2027 г. Мавродиев 
подчерта, че по предложение на ББР ще бъде създадена уеб платформа, която ще позволи на банките за развитие в 
различните страни членки да публикуват информация за проектите, за които търсят съфинансиране от ЕС по програмата 
InvestEU. Системата ще свърже както различните международни финансови институции, така и частните предприемачи, 
които търсят нови начинания, в които да инвестират и да печелят от тях. 
Мавродиев каза още, че пет нови финансови институции са се присъединили към Меморандума за сътрудничество на ББР, 
подписан миналата година. Така документът вече обединява 11 национални и международни банки за развитие от 
България, Румъния, Северна Македония, Хърватия, Унгария, Сърбия, Словения и Босна и Херцеговина. Меморандумът 
позволява реализирането на големи инфраструктурни проекти отделните правителства да натрупват дълг и чрез 
мобилизиране на финансови ресурси от различни източни. 
Флорентин Хопмайер от екипа на вицепредседателя на ЕК по икономически и финансови въпроси Юрки Катайнен, която е 
икономически съветник по редица европейски проекти, сред които е InvestEU, отбеляза, че когато през 2014 г. ЕС е 
започнал да инвестира в национални компании в страните членки чрез кохезионния фонд ББР е била една от първите 
финансови институции, изразили желание да сътрудничат на Блока в това начинание. Хопмайер обясни, че предоставянето 
на средствата се е наложило, тъй като по онова време, отчасти заради световната финансова криза 2007-2008 г., 
инвестициите в ЕС като цяло са се били понижили с 15%. 
По думите ѝ днес предоставянето на още средства се налага, тъй като ЕС изостава по развитие на социалната и 
традиционна инфраструктура в сравнение с някои държави извън Блока. Очаква се по програмата InvestEU, която 
надгражда кохезионния фонд и другите европрограми за предоставяне на средства, бенефициенти да са около 950 малки 
предприятия. Според Хопмайер новият начин на финансиране – чрез предоставяне на заеми, които трябва да се върнат, а 
не чрез грантове – ще е от полза на въпросните малки компании, защото както те, така и частните институции, които 
осигуряват съфинансиране за кредитирането, ще са заинтересовани бизнес дейността да се развие и да успее да възвърне 
предоставените ѝ от европейските данъкоплатци пари. 
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Хопмайер отбеляза, че България се нарежда на трето място като бъдещ бенефициент по програмата InvestEU. Планира се 
в родния бизнес да бъдат инвестирани над 550 млн. евро, които да донесат над 2 млрд. полза за местната икономика като 
цяло. Европейският представител отбеляза, че страната ни вече може да се похвали с много успешни проекти, 
финансирани от ЕС – например със 100 млн. евро компанията за фуражни добавки и животински лекарства „Биовет” в 
момента довършва своя нов завод в гр. Пещера. Значителни средства са били предоставени на редица компании от 
българската стартъп сфера. От България в Брюксел са били получени над 100 запитвания за консултантска дейност по 
разпределянето на европейските инвестиции. 
Представителят на ЕК обясни още, че основните цели зад новата програма InvestEU са две – значително опростяване на 
процеса по кандидатстване и предоставяне на финансиране, както и повишаване на прозрачността на процесите. Докато 
досега търсещите субсидиране бизнесмени е трябвало да знаят съкращенията, сроковете, процедурите и условията на 
няколко различни европейски средства за отпускане на инвестиции, то днес те трябва да знаят само за InvestEU. Съответно 
от тях въпросните бизнесмени ще се изисква единствено да публикуват информация за своята идея за бизнес начинание 
на уеб платформата за InvestEU, след което да изчакат някоя банка за развитие или друг тип инвеститор да им обърне 
внимание. 
Другата новост е, че макар Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще продължи да е партньор на ЕС при предоставянето 
на инвестициите, то Брюксел вече ще може да работи и с националните банки за развитие. Именно затова ББР е 
потенциален ключов партньор. Хопмайер обаче подчерта, че България трябва да предприеме мерки да отговори на 
призивите на ЕК да подобри събираемостта на данъците, да подсили стабилността на банките и да постигне по-високо 
равнище на социално включване на членовете на малцинствените групи и на хората с увреждания. 
Изпълнителният директор на ББР Николай Димитров коментира, че начинът на работа на програмата InvestEU и по-
конкретно частта с допускането на националните банки за развитие е стъпка напред, тъй като въпросните банки познават 
много по-добре местните нужди в държавите членки и имат по-добър достъп до локалните инфраструктури. Според него 
опростяването на процедурите за кандидатстване и предоставяне на финансиране определено ще доведат до повече 
успешни проекти както в България, така и в ЕС като цяло. 
 
News.bg 
 
√ Данъчни проверяват резервациите и през интернет по Южното Черноморие 
Данъчните инспектори започват проверки по Южното Черноморие за резервации през интернет и обявяване на свободна 
леглова база. Информацията е на НАП-Бургас. 
По-рано през деня се проведе среща в Бургаската областна управа. Тя бе организирана от териториалната дирекция на 
Националната агенция за приходите в Бургас, с участието на представители на морските общини и на контролните 
държавни институции в региона.  
Според информацията, данъчните и общините ще обменят оперативна информация, която ще допринесе за ефективността 
на контролните действия. От НАП Бургас напомнят, че при неиздаване на фискален бон, търговският обект ще бъде 
запечатван за срок до месец. 
Очакванията са, че лятната лятната контролна кампания да помогне и за формирането на честна и равнопоставена за 
бизнеса конкурентна среда. 
Проверките ще бъдат извършвани от екипи на Главна дирекция "Фискален контрол". В лятната кампания на НАП по 
Южното Черноморие ще участват и командировани служители от вътрешността на страната. 
Припомняме, преди дни министърът на туризма Николина Ангелкова обясни, че представители на нейното ведомство ще 
имат изнесени приемни по морето. 
 
Novini.bg 
 
√ Министър Ангелкова проведе работна среща с новия посланик на Китай в България Н.Пр. Дун Сяодзюн 
Министърът на туризма Николина Ангелкова прие новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Китай в 
България Н.Пр. Дун Сяодзюн и обсъди с него перспективите за двустранно сътрудничество в сектора. 
За нас Китай е изключително важен и перспективен пазар, който привлича вниманието и на други балкански държави за 
създаване на съвместни туристически продукти за азиатската страна, посочи министър Ангелкова.  Имаме намерение да 
работим съвместно с Вас и с представителите на китайския бизнес, за да създадем продукти, привлекателни за китайските 
туристи. Убедена съм, че България предизвиква интерес и като инвестиционна дестинация за китайските предприемачи, 
заяви още министър Ангелкова. 
В разговора тя открои международния форум за инвестиции, проведен в края на месец май тази година в Слънчев бряг, 
където участваха представители на туристическия сектор от Китай. 
Министър Ангелкова отбеляза, че богатото ни материално и духовно наследство и разнообразният фолклор привличат 
интереса на китайските туристи и затова полагаме усилия страната ни да става все по-позната за тях. През 2017 г. 
Министерството на туризма откри първия информационен център на България в Шанхай. Две години преди това бе 
подписан Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма и Китайската национална туристическа 
администрация. Той се изпълнява последователно и успешно, припомни министър Ангелкова. Тя сподели, че 
министерството подготвя откриване на още информационни центрове на България в Китай, което ще улесни сближаването 
на бизнеса и туристите от двете страни. 
България има много предимства - изключителна природа, красиви градове и голямо гостоприемство, отбеляза посланик 
Дун Сяодзюн и сподели впечатленията си от градовете Карлово и Казанлък, към които китайските туристи проявяват силен 
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интерес. Н.Пр. изрази твърдото си желание и готовност за общи инициативи, които да развият допълнително туризма 
между двете страни. Той благодари за пожеланията на министър Ангелкова за успешен мандат в България. 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев ще наблюдава военното учение "Ответен удар - 2019" 
Президентът Румен Радев ще присъства на Деня за високопоставени гости на Националното тактическо учение "Ответен 
удар - 2019" на полигона "Ново село".  
600 военнослужещи от Сухопътни войски на Българската армия и 200 военнослужещи от Сухопътни войски на САЩ, 
Албания, Северна Македония и Гърция участват в учението. 
 
√ В "Референдум": Да бъде ли ДДС различен за различните стоки 
66.4% от участвалите в представително проучване на "Алфа Рисърч" за предаването "Референдум" посочват, че биха искали 
различна ДДС ставка за отделни стоки. 56.3% пък смятат, че това би намалило крайните цени за потребителите. 
 
√ ЦИК потвърди, че Емил Радев ще бъде евродепутат 
Емил Радев от ГЕРБ вече е евродепутат, това реши ЦИК след като Мария Габриел се отказа от мандата си и остава 
еврокомисар. А седмата в листата на ГЕРБ Лиляна Павлова е избрана от правителството за вицепрезидент на Европейската 
инвестиционна банка. 
 
√ Мария Габриел беше удостоена с медал „Бомарше" в Париж 
Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел беше удостоена с медал „Бомарше", 
присъждан от Дружеството на авторите и композиторите в областта на драматичното изкуство в Париж. Престижното 
отличие се връчва на личности, които с работата си са допринесли значително за защита на правата и интересите на 
европейските творци. 
 
√ ЕС отложи преговорите за членство на Северна Македония и Албания 
Европейският съюз отложи решението за започване на преговори за присъединяване със Скопие и Тирана за есента, но не 
по-късно от октомври. Това реши Съветът на Евросъюза на заседание в Люксембург, в което участва и вицепремиерът и 
външен министър Екатерина Захариева. В заключителния документ държавите приветстват споразуменията, които 
Северна Македония постигна с Гърция и България. 
Решението на министрите от ЕС беше предизвестено. Позициите на някои от държавите, които са против незабавно 
започване на преговори със Скопие и Тирана, бяха предварително заявени. Холандският парламент се обяви за 
започването на преговори със Северна Македония, но не и с Албания. 
Германският Бундестаг обяви, че няма достатъчно време, за да обсъди и гласува подобно решение. 
Михаел Рот - министър по европейските въпроси на Германия: Докладите за напредъка бяха представени от 
Европейската комисия много късно. Те трябва да бъдат одобрени от Германския Бундестаг и той нямаше достатъчно време 
за това. Трябва да осигурим на германския парламент нужното време. Като представител на правителство мога да кажа, 
че се надявам възможно най-скоро, най-късно през октомври да имаме положително решение". 
Северна Македония е кандидат за членство от 2005 г., а Албания от 2014 г. Опасенията на привържениците на започването 
на преговори с двете балкански държави, сред които е и България, са, че постоянното отлагане може да ги демотивира. В 
заключителния документ за Северна Македония, освен Преспанското споразумение, като положителна стъпка се оценява 
Договорът за добросъседство с България. 
 
√ ООН: Населението на света ще се увеличи с 2 млрд. души до 2050 г.  
Световното население се очаква да се увеличи с два милиарда души през следващите 30 години. Това се посочва в доклад 
на ООН, според който хората по света в момента са 7 милиарда и 700 милиона души. 
9 милиарда и 700 милиона души ще е световното население през 2050 година, ако се запазят сегашните тенденции, според 
доклад на Департамента по икономически и социални въпроси на ООН. 
Джон Уилмот, департамент по икономически и социални въпроси на ООН: Според прогнозите броят на населението 
може да достигне своя връх около 2100-та година, когато ще има около 11 милиарда души. 
Прогнозите на ООН сочат, че 50% от общия прираст на населението през следващите три десетилетия ще дойде от девет 
страни, а през 2027 година Индия ще изпревари Китай и ще заеме първото място в света по брой на населението. 
Числеността на жителите на тропическа Африка до 2050 г. ще се удвои.  
Джон Уилмот, департамент по икономически и социални въпроси на ООН: Наред със забележителното увеличение на 
населението, то също така застарява. Това е много важно от гледна точка на устойчивото развитие. 
През 2018 г. в Европа и Северна Америка броят на хората над 65-годишна възраст за първи път е превишил броят на децата 
до петгодишна възраст. Основни причини за застаряването на населението са увеличената продължителност на живота и 
намаляването на раждаемостта. 
Същевременно, друг доклад на ООН алармира, че над 2 милиарда души в света не разполагат с безопасна питейна вода и 
основни хигиенни условия. 
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Economy News 
 
√ 2020: Без нови проекти с намеса на държавата 
Министерският съвет взе решение в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. да не бъдат 
включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни 
гаранции. Основанието за това е, че няма постъпили от ресорните министерства нови проектни предложения по реда на 
Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и 
проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане. 
С това решение ще се осигури последователност при прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на 
фона на продължаващата фискална консолидация и за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната 
бюджетна прогноза за 2020-2022 г. 
Правителството реши и в проекта на Закона за държавния бюджет за следващата година да бъде предвидена възможност 
за издаване на държавна гаранция по споразумение между Международната банка за възстановяване и развитие и Фонда 
за гарантиране на влоговете в банките за осигуряване на достъп на Фонда до инструмент за условно финансиране в размер 
до 350 млн. eвро. 
 
Investor.bg 
 
√ Расте наемането на работници за земеделието с еднодневни трудови договори 
Инспекцията по труда очаква през тази година броят на сключените договори да надхвърли миналогодишните 200 
хил.  
Увеличава се наемането на работна ръка с еднодневни трудови договори предвид засилената активност в селското 
стопанство. 
Това съобщават за програма "Хоризонт" на Българското национално радио (БНР) от Главната инспекция по труда. От 
началото на година до момента са закупени 120 000 еднодневни трудови договора при 108 000 за същия период на 
миналата година, показват данните на институцията. 
Инспекцията очаква до края на годината броят на еднодневните договори да надхвърли миналогодишните 200 000. Тази 
година масово са наемани хора при розобера, за обработка на лозови масиви и в момента при брането на черешите. Засега 
в Старозагорска и Пазарджишка област това се случва най-масово. 
Над 5000 проверки са направени от Инспекцията в земеделието през миналата година. Отчита се спад на нарушенията, 
обяви експертът Дина Христова: "При този увеличен обем проверки, намаляват случаите на лица без трудови договори. 
Миналата година бяха под 200 такива случая, което означава, че наистина тези договори са позволили някакво 
изсветляване на един от най-сивите сектори". 
Инспекцията задължително сигнализира Регионалните инспекторати по образование, ако засече деца на полето. През май 
в Пазарджишко е установено, че в учебно време 5 непълнолетни придружават родителите си, докато те работят. От гледна 
точка на Кодекса на труда това не е нарушение, но е задействан механизмът за проверка дали децата посещават редовно 
училище. 
 
√ ЧЕЗ: Осигуряването на качествено образование е ключово за електроенергетиката 
Компанията бе наградена за социалните придобивки, които предоставя на учениците в дуална форма 
ЧЕЗ бе един от отличените партньори по проекта за насърчаване на дуалната форма на обучение - ДОМИНО. „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД получи „Награда за фирма с най-добри социални придобивки за учениците в дуална форма 
на обучение“ на официална церемония, която се състоя на 12 юни в София. 
„Осигуряването на качествено образование в областта на електроенергетиката е от ключово значение за такъв 
стратегически сектор за всяка една държава какъвто е енергетиката. Затова ЧЕЗ превърна професионалното образование 
в основен елемент на своята политика за корпоративна социална отговорност. Благодаря на хората зад проекта ДОМИНО 
за приноса му в утвърждаване на дуалната форма на обучение в професионалното образование в България. Очаквам 
всички, които сме част от него, да използваме възможността и да продължим да работим за налагането на дуалната форма 
на обучение, която доказа, че в най-висока степен сближава нуждите на образованието и бизнеса“, каза Евгения Накова, 
директор „Човешки ресурси“, „ЧЕЗ България“ ЕАД. 
ЧЕЗ е една от първите компании в България, които се включиха в дуалното обучение по електротехника в страната. Тази 
година в ЧЕЗ Разпределение бяха назначени 12 ученици от 11-ти клас, които се обучават по дуалната форма в 
професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров“ в София и Професионалната гимназия по 
механо-електротехника в град Плевен. През 2020 г. предстои да бъдат назначени и ученици от 11-ти клас от гимназия 
„Мария Кюри“, гр. Перник. Сключвайки трудови договори, всички те ще могат да се възползват от социалните придобивки, 
които са достъпни за служителите на ЧЕЗ. 
„Нашата цел като работодател е да осигурим подходяща среда и да дадем възможности за професионално и личностно 
развитие на младите хора и специалистите, за да ги задържим в България и в българската енергетика“, допълни Евгения 
Накова. 
Напоследък много се говори за връзката между бизнеса и образованието и за това, че училищата не подготвят учениците 
си в съответствие с нуждите на бизнеса. Ние също го забелязахме и затова превърнахме енергийното образование в център 
на нашата политика за социална отговорност, заяви г-жа Накова и допълни, че дружествата на ЧЕЗ  в България са 
разработили множество програми, по които сътрудничи с различни училища, техникуми и университети, а някои от тях 
осъществява самостоятелно. 
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ЧЕЗ развива дългосрочно и успешно сътрудничество с висшите учебни заведения, които са инкубаторите на бъдещите 
специалисти. Сътрудничеството е насочено към осъвременяване на учебните програми и задържане на младите хора в 
България. Сред резултатите от съвместната работа с държавните и учебните институции е проектът „Актуализиране на 
учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса“ за 4 
специалности, бакалавърска и магистърска степен. Създадена е магистратура в Стопански Факултет на ТУ-София – 
специалност „Мениджмънт в електроенеретиката“. Създадена магистратура във ВА „Г. С. Раковски“, специалност 
„Индустриална и енергийна сигурност“. 
Една от инициативите, чрез които се подкрепят талантливите ученици от професионалните гимназии, е конкурсът „Стани 
стипендиант на ЧЕЗ“. През настоящата година се проведе седмото му издание. Целта му е да открие и предостави 
стипендии на най-успешните дванадесетокласници от гимназиите с електротехническа насоченост в Западна България.  
Партньор на компанията в проекта е Министерство на образованието. Учениците - победители в конкурса имат право с 
оценката от него да кандидатстват в Техническия университет, Минно-геоложкия университет, Колежа по електроника и 
електротехника и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София. Досега в конкурса са участвали над 850 
ученици, от които 52 са получили стипендии от ЧЕЗ, а някои от тях впоследствие са назначени на работа в компаниите от 
Групата ЧЕЗ в България. От миналата година ЧЕЗ дава стипендии и на студенти. 
Целта на тази инициатива е да покаже на младите хора, че те са желани и ценени в България и че те имат възможности за 
професионална реализация в родината си. Независимо дали след това ще започнат работа при нас или в друга компания, 
те ще имат знания и опит за това как изглежда бизнесът, заяви директорът “Човешки ресурси“ на ЧЕЗ България. 
 
В. Монитор 
 
√ Рокади в Агенцията за електронно управление 
Правителството ще гласува рокади в ръководството на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). 
От дневния ред на утрешното заседание на Министерския съвет става ясно, че един от зам.-председателите на агенцията 
ще бъде освободен от длъжност. Предложението е внесено от министър-председателя Бойко Борисов. В момента ДАЕУ 
има двама зам.-шефове – Александър Йоловски и Красимир Симонски. Защо един от тях ще напусне агенцията не става 
ясно. Очаква се причините за рокадата да бъдат оповестени след заседанието на правителството. 
 
√ Дама става посланик на САЩ у нас  
Херо Мустафа от Калифорния ще бъде новият извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България, стана ясно от 
съобщение на Белия дом. 
Тя е номинирана за поста от президента Доналд Тръмп. Мустафа ще замени Ерик Рубин, който напуска страната ни, за да 
поеме по-висока позиция. 
Родената през 1973 година жена произхожда от кюрдско семейство от Ербил, Ирак. Баща й е бил противник на режима на 
Саддам Хюсеин, като фамилията бяга от родината си през 1976 година, когато получава право на убежище в САЩ. Преди 
това две години от детството си Мустафа прекарва в лагер за бежанци. 
Тя има бакалавърска диплома от Джорджтаунския университет и магистърска от Принстън. Кариерата на Мустафа започва 
в неправителствения сектор, като работи в Босна, преди да постъпи във външното министерство, където е била на 
различни позиции по линия на човешките права, отношенията с Иран и Ирак и други държави. Съветвала е вицепрезидента 
Джо Байдън по въпросите на Близкия Изток, а през последните години е била втори човек в мисията на Вашингтон в 
Лисабон. 
Владее 9 езика, сред които арабски, руски, хинди и фарси, а историята ѝ-от емиграцията до кариерата в дипломатическия 
корпус се превърна в документален филм – „Американски герой”. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Бившият президент на УЕФА Мишел Платини арестуван. Какви са версиите за избора на домакин за Мондиал 
2022? 

- Българският зъболекарски съюз с нови правила. Има ли опасност част от пациентите да останат без зъболекар? 
- Множество ухапвания от комари и ръст на заразените със западнонилска треска - как да се пазим? 
- "Фейбсук" със собствена криптовалута от 2020 година - какво да очакваме? 
- Започва сезонът на басейните - как да се подготвим? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- На живо от Силистра: Как шофьор на училищен автобус беше хванат с 1,25 промила в кръвта?  
- Фатален скок Каква е причината за фаталния инцидент с канадски парашутист на натовско учение край Пловдив?  
- Скандали в спорта Къде ще бъде националният стадион и има ли уговорени мачове у нас? В студиото ще бъде 

спортният министър Красен Кралев.  
- Грешка в изпита по български език след 7 клас - кой е отговорен за некоректния тест?  
- На дъното За футболното фиаско на европейските квалификации и трябва ли да се смени ръководството на БФС. 

Гост - Йордан Лечков.  
- Театър пред театъра На живо: Българска алея на славата - кои актьори от Народния театър ще имат свои звезди? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Пиян шофьор на училищен автобус. Ще има ли наказани? 
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- Фатален скок с парашут на живо. Версиите за инцидента, при който загина военен. 
- Къщи за гости с роднински връзки. С шуробаджанащина ли са взимани европейските пари? 
- Фалшификация на картини. И още - колко се печели от трафика на изкуство. Говори Вежди Рашидов. 
- Заплахата западнонилска треска. Колко е опасна и какви са симптомите? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 19 юни 
София. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще започне седмичното заседание на Министерския съвет. 
- От 13.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет Националният съвет за тристранно сътрудничество ще 

проведе заседание. На заседанието ще бъдат обсъдени Законопроект за публичните предприятия на 
Министерския съвет и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 
№ 954-01-37.  

- От 08.00 часа в зала 5 на Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен изпитния вариант за изпита 
по математика от Националното външно оценяване след VII клас. Изпитът за седмокласниците започва в 9.00 часа. 

- От 09.00 часа пред сградата на Министерския съвет ще се проведе протест за забрана на фермите за ценни кожи 
под надслов „Още една година смърт". 

- От 09.30 часа в Дома на Европа ще се проведе Информационен ден посветен на Европейския съвет за 
иновации.Събитието ще открият Христо Христов, заместник-ръководител на Представителството на Европейската 
комисия в България и Милена Дамянова, директор на Дирекция „Наука" в Министерството на образованието и 
науката. В събитието ще участва и заместник-министър Карина Ангелиева. 

- От 10.30 часа в конферентна зала „Триадица" на Гранд хотел София ще се проведе заключително информационно 
събитие по проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените" обществени поръчки в България". 

- От 11.00 часа в двора на ОДЗ №51 (нова ДГ № 51) „Щурче" на ул. „Цар Симеон" № 271 в район „Илинден", ще се 
проведе официална церемония „Първа копка" на обекта във връзка със стартирането на строително-монтажните 
работи по модернизацията на съществуващия обект. 

- От 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, ще се проведе 
заседание на Прокурорската колегия на ВСС. 

- От 18.30 часа на поляната пред блок 73 в ж.к. „Младост" 1 ще се проведе протестно шествие под надслов „Строеж 
няма да има" с искане Столичният общински съвет да възстанови статута на земята за озеленяване. 

- От 18.30 часа в зала „Силует" на хотел „Маринела" ще се състои представянето на том II „История, устав и 
управление на Старото масонство" от поредицата „Летопис на масонството в България". 

- От 19.00 часа в споделеното пространство Espace Port A (на ул. „Триадица" №5) ще се проведе дискусия на тема 
„Градската железница на София. Минало. Настояще. Бъдеще?", организирана от Гражданска инициатива за 
обществен и релсов транспорт. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в офиса на ДБГ-Бургас Живко Табаков, общински съветник и общински председател на ДБГ-Бургас, 
ще даде пресконференция за представителите на медиите. 

*** 
Варна. 

- От 13.30 часа в Арт салона на Радио Варна ще се проведе информационно събитие на Българската асоциация на 
управленските консултантски организации в партньорство с Варненската търговско-индустриална камара. 

- От 15.00 часа в зала „Варна" на хотел „Черно море" ще се проведе форум "Икономика, Инфраструктура и 
Инвестиции". Форумът е под наслов "Синергия за по-добра бизнес среда" и се организира от регионална структура 
Варна на Национално сдружение „Недвижими имоти" във Варна. 

*** 
Видин. 

- От 10.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков и заместник-кметът Венци Пасков ще посетят базата за летен 
отдих на филиала на ДГ „Детелина" в с. Синаговци, където ще се срещнат с първата смяна лагерници от ДГ 
„Зорница". В 14.00 ч., в заседателната зала на шестия етаж в Общината кметът Огнян Ценков ще изпрати 
футболистите на спортното училище за социална интеграция на Фондация „Реал Мадрид" в град Felcsut (Унгария), 
където ще участват в демонстративен турнир. 

*** 
Кърджали. 

- От 14.30 часа пред Община Кърджали до паметника на Васил Левски омбудсманът Мая Манолова ще подкрепи 
протест на медицинските специалисти от град Кърджали. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в отделението по Палиативни грижи на Комплексния онкологичен център ще се проведе 
пресконференция на тема „Резултати от работата на новото социално предприятие за обслужване на пациенти на 
домашно-амбулаторен режим". 

- От 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание 
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация" ООД - Русе. 
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*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа на полевия учебен полигон „Ново село" президентът Румен Радев ще присъства на деня за 
високопоставени гости на Националното тактическо учение „Ответен удар 2019". 

*** 
Шумен. 

- От 15.00 часа в зала 304 комисията за избор на съдебни заседатели ще има второ заседание. 

 
В. Банкерь 
 
√ Борис Джонсън увеличи преднината си в надпреварата за премиер на Великобритания 
Борис Джонсън увеличи преднината пред съперниците си в надпреварата за следващ премиер на Великобритания. Вече 
се очаква Джонсън да събере още повече гласове, тъй като другият най-голям привърженик на "твърд Брексит" Доминик 
Рааб отпадна от състезанието. 
В следващите два дни депутатите от Консервативната партия ще свият кръга от кандидати до двама, за които след това ще 
гласуват членовете на партията. Победителят ще се опита да преодолее политическата безизходица, която обхвана 
Великобритания през по-голямата част от трите години, откакто тя гласува за напускане на Европейския съюз. 
Във вторник вечерта Джонсън укрепи мястото си като фаворит след дебат в ефира на Би Би Си. В рамките на диспута той  и 
направи редки публични  даде още няколко подробности за това как предлага да се справи с Брексит 
Тези, които се надяват на яснота, обаче ще бъдат разочаровани. В началото изглеждаше, че Борис Джонсън смекчава 
реториката си. Макар да каза, че е "изключително възможно" да извади Великобритания от Европейския съюз, той отказа 
да гарантира, че ще изпълни крайния срок - 31 октомври. 
"Никой от нас не желае такъв резултат“, заяви той в отговор на въпрос на зрител, който изказа тревога от Брексит без  
сделка. "Ще се погрижим да излезем при условия, които защитават и Великобритания, и ЕС.", отбеляза още Джонсън 
По-късно в същия дебат обаче той използва аргументи, популярни сред поддръжниците на Брексит без сделка, 
предлагайки Лондон да удържи пари от ЕС, за да сплаши блока и да го принуди да се откаже от идеите си за границата със 
Северна Ирландия. 
 
Money.bg 
 
√ Віtсоіn лecнo мoжe дa дocтигнe нoв иcтopичecĸи вpъx и дa ce oтпpaви ĸъм $40 000  
Віtсоіn пpeминa гpaницaтa oт 9000 дoлapa в нeдeля, cлeд ĸaтo oт Fасеbооk oбявиxa, чe щe пycнaт cвoя coбcтвeнa 
ĸpиптoвaлyтa - Lіbrа. 
Oт нaчaлoтo нa гoдинaтa дигитaлнaтa вaлyтa e пocĸъпнaлa cъc 146%, нo зa eĸcпepтът oт изcлeдoвaтeлcĸaтa фиpмa Fundѕtrаt 
Glоbаl Аdvіѕоrѕ Toм Лий тoвa e caмo нaчaлoтo. 
"Cмятaм, чe bіtсоіn лecнo щe дocтигнe oтнoвo иcтopичecĸия вpъx oт 20 000 дoлapa и имa пoтeнциaл дa нapacнe дo 40 000 
дoлapa, aĸo бъдaт изпoлзвaни възмoжнocтитe зa pacтeж", ĸaзвa тoй пpeд СNВС. 
"Oбявeнaтa ĸpиптoвaлyтa нa Fасеbооk e пълнo дoĸaзaтeлcтвo зa тoвa ĸoлĸo aĸтyaлнo e дa ce фoĸycиpaш въpxy дигитaлнитe 
вaлyти", пocoчвa тoй и дoпълвa: 
"Mиcля, чe тoвa нaпълнo paзpyшaвa apгyмeнтитe нa тeзaтa "Aз вяpвaм в блoĸчeйнa, нe в bіtсоіn.". 
Πo нeгoвитe дyми пocлeднитe cигнaли нa пaзapa нa ĸpиптoвaлyти мoжe дa бъдaт paзглeждaни ĸaтo cтъпĸи ĸъм cъздaвaнeтo 
нa нoв вид бaнĸoвa cиcтeмa. 
 
Financebg.com 
 
√ Безработицата в еврозоната се понижи до 7.6%  
Безработицата в еврозоната се понижи до 7.6% през април 2019 г. от 7.7% през март 2019 г., показват данни на 
Евростат.Безработицата в еврозоната се понижи до 7.6%. Това е най-ниската безработица, регистрирана в еврозоната от 
август 2008 г. насам. 
Безработицата в ЕС е 6.4% през април 2019 г., стабилна в сравнение с март 2019 г. и от 7% през април 2018 година. Това е 
най-ниският процент, регистриран в ЕС от януари 2000 г. 
15 802 милиона мъже и жени в ЕС, от които 12.529 милиона в еврозоната, са били без работа. В сравнение с март 2019 г. 
броят на безработните лица намалява със 108 000 души в ЕС и с 64 000 в еврозоната. В сравнение с април 2018 г. 
безработицата е намаляла с 1.394 млн. души в ЕС и с 1.147 млн. в еврозоната. 
Сред държавите-членки най-ниските нива на безработица през април 2019 г. са регистрирани в Чехия (2.1%), Германия 
(3.2%) и Холандия (3.3%). Най-високи нива на безработица се наблюдават в Гърция (18.5% през февруари 2019 г.), Испания 
(13.8%) и Италия (10.2%). 
Безработицата в България през април 2019 г. е 4.5%, което е доста под средното за ЕС. В сравнение с преди година, 
равнището на безработица пада във всички държави-членки с изключение на Люксембург и Полша, където остава на 
същото ниво, докато в Дания е регистриран ръст (от 5.2% на 5.3%). 
Най-голямото намаление е регистрирано в Гърция (от 20.6% до 18.5% между февруари 2018 г. и февруари 2019 г.), Естония 
(от 6%до 4.1% между март 2018 г. и март 2019 г.) и Испания (от 15.6% на 13.8%), информира infostock.bg. 
През април 2019 г. 3.213 милиона млади хора (под 25 години) са безработни в ЕС, от които 2,308 милиона са в еврозоната. 
В сравнение с април 2018 г. младежката безработица е намаляла с 246 000 в ЕС и със 151 000 душив е врозоната. 
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През април 2019 г. младежката безработица е била 14.2% в ЕС и 15.8% в еврозоната, сравнено съответно с 15.4% и 17.2% 
през април 2018 г. 
През април 2019 г. най-ниските стойности на младежка безработица се наблюдават в Германия (5.3%) и Холандия (6.2%), 
докато най-високи стойности са регистрирани в Гърция (38.8% през февруари 2019), Испания (32.7%) и Италия (31.4%). 
 
 
 


